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BESKRIVNING

Den 20 september 1997 kl. 17.23 inkom ett samtal till polisen i Kalmar. - Min sambo är borta, sa den
manliga rösten. Det var så den offentliga delen i ett försvinnande på Öland började. Varje år försvinner
många människor i Sverige. Några få av dem försvinner spårlöst. När 25-åriga Annelie Ojonen försvann
var hon i full färd med att skaffa sig en egen kärnfamilj. Kanske är det därför som försvinnandet berör 10
år efteråt? Om inte lokalpressen skulle gett försvinnandet så stort utrymmer som det fick, skulle allt ha
blivit annorlunda. Alla är vi människor som påverkas på ett eller annat sätt av media, så även polisen. På
vilka sätt påverkade media polisens arbete och på vilka sätt påverkade polisen media? Vilken betydelse
fick detta samspel?I denna lilla bok belyser jag nyhetsbevakningen från Kalmar läns största - och från en av
de minsta dagstidningar. Min bok är inte komplett men den ger upphov till många
frågeställningar.Förhoppningsvis kommer boken att uppfattas som lättläst och därmed kanske locka de
som vanligen inte läser böcker.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Synonymer till försvinnande - Synonymer.se

RECENSION. UNDFLYENDE Saknaden efter en kidnappad fader har en bakgrund i författaren Hisham
Matars liv. I romanen "Analys av ett försvinnande" blir sökandet ...

Försvinnanden « Mysteriebloggen

Örjan Sellin, 19, försvann spårlöst efter ett krogbesök med sina vänner i Sigtuna i oktober 1993.

Cardiff kommenterar rekordvärvningens försvinnande: "Väldigt oroliga"

För varje ny rapport så tonar IPCC ned sina prognoser om hur mycket temperaturen kommer att öka vid en
fördubbling av koldioxidhalten från "förindustriell ...
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ETT FÖRSVINNANDE

https://www.bo-fi.club/?p=ETT%20F%C3%96RSVINNANDE&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=ETT%20F%C3%96RSVINNANDE&ln=se
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